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Powerness Oy:n ympäristösuunnitelman tavoitteena on ympäristöasioiden 
systemaattinen kehittäminen ja jatkuva parantaminen Poker Run Hanko tapahtumassa. 
Tavoitteet kohdistuvat koko tapahtuman aikaiseen toimintaan Hangossa sekä 
taukopaikalla joka on 2021 Kasnäsin vierasvenesatama.

Ympäristösuunnitelma on osa Powerness Oy:n yhteiskuntavastuullisuutta samalla 
tiedostaen järjestämämme tapahtuman luonteen moottorivenetapahtumana. Samalla 
tiedostamme tapahtumaan osallistuvien veneiden polttoaine päästöjen vaikutuksen 
jonka 2021 tulemme hiilidioksidi-kompensoimaan. Yrityksen takana oleville henkilöille 
vastuulliset toimintatavat ovat itsestäänselvyys joita pyritään peilata yrityksen 
toiminnassa mahdollisuuksien rajoissa.

Olemme myös pyrkimässä Eko Kompassin jäseneksi.

 
POWERNESS OY YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Powerness Oy sitoutuu ottamaan huomioon ympäristöasiat omassa toiminnassaan, ja 
hankinnoissa sekä tapahtumien yleisessä järjestämisessä. Tapahtumien järjestelyissä 
otetaan huomioon ympäristönäkökohdat vastuullisesti kuunnellen tapahtuman 
sidosryhmien näkemyksiä ympäristöasioista.

Vuosittain päivitettävässä ympäristösuunnitelmassamme olemme määritelleet toimia, 
joilla toteutamme ympäristövastuullisuutta toiminnassamme sekä otamme huomioon 
ympäristökysymykset toiminnassa ja tapahtuma-alueilla.

Tavoitteet ja sitoumukset, joita ympäristösuunnitelma toteuttaa: 
› Yrityksemme toiminnan tavoitteena on järjestää Poker Run Hanko sekä muita 

tapahtumia vastuullisesti ja ympäristöä huomioon ottaen sekä ympäristökuormitusta 
pienentäviä toimenpiteitä lisäten.                                                                                                                         

› Olemme myös sitoutuneet hiidloksidipäästöjen kompensointiin tapahtuman aikana 
ajettavien polttoaineiden osalta. Kompensointi toteutetaan Puuni Oy:n kanssa (liite 
Puuni ohjelma)

› Yritys tukee vuosittain jotain merellisen luontoa suojelevaa yhdistystä tai järjestöä kuten 
Pidä Saaristo Siistinä Ry:tä

Powerness Oy:n ympäristönäkökohdat ovat seuraavat:
1. Tapahtuman aikana käytettävien polttoaineiden hiilidioksidikompensointi
2. Roskat ja jätteet tapahtuma sekä merialueilla
3. Materiaalihankinnat
4. Tuet luonnonsuojeluun
5. Kuljetukset ja liikenne
6. Aaltojen aiheuttama eroosio ja melusaaste
7. Ohjeistukset yleisölle ja osallistujille
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1. Tapahtuman aikana käytettävien polttoaineiden hiilidioksidikompensointi.
Kompensointi toteutetaan Puuni Oy:n kanssa siten että jokainen polttoainelitra joka 
tapahtuman aikana kulutetaan tullaan hiilidioksidikompensoimaan. Olemme laskeneet 
että tapahtumassamme ajettu reitti Hanko-Kasnäs-Hanko veneet (noin 50 kpl ja vesijetit 
noin 30 kpl) kuluttaa bensiiniä noin 23 000 litraa mikä tuottaa  
47 000 kg CO2 päästöjä.

2. Roskat ja jätteet tapahtuma- sekä merialueilla
 » Tapahtuma-alueella sekä tapahtuman merialueella opastetaan vähentämään roska- / 
jätekuormitusta sekä tehostetaan talteenkeräystä.

 »  Lisätään jäteastioita ja pullonkeräysastioita. 
 » Alueella kiertää BOTTLE TEAM -ryhmät jotka keräävät pullot ja purkit alueelta sekä 
osallistujien veneistä sekä yhteistyökumppaneiden osastoilta

 » Veneisiin ja osastoille toimitetaan pullopusseja sekä jätepusseja.
 » Roskien ja jätteiden keräykseen on myös omat Poker Run CLEAN TEAM -ryhmät 
jotka keräävät roskat alueelta ja tyhjentävät pienet Poker Run jäteastiat alueelta sekä 
laitureilta.

 » CLEAN TEAM kerää myös haaveilla laitureilta ja pienellä kumiveneellä veteen 
mahdollisesti joutuneet roskat ja pullot. 

 » Alueella kerätään sekajäte, paperi, metalli, muovi, biojäte, lasi ja nämä lajitellaan alueella 
olevien isompien jäteasioiden mahdollisuuksien mukaan.

3. Materiaalihankinnat
 » Materiaalihankinnoilla on aina ympäristöä rasittavia vaikutuksia. Tämän vuoksi 
materiaalihankinnoilla on tärkeä osuus ympäristökuormitusten vähentämisessä. 

 » Ympäristövaikutuksia voidaan vähentää hankkimalla vain välttämättömät tuotteet ja 
valitsemalla ympäristöystävällisiä tuotteita.

4. Tuet luonnonsuojeluun
 » Vuosittain valitaan luonnonsuojelun näkökohdasta sopiva yhdistys tai järjestö jolle 
lahjoitetaan sopimaksi katsottu rahasumma joka suuruudeltaan on noin  
2 000-4 000€. 

 » Tältä tuen kohteelta odotetaan näkyvyyttä tapahtuma-alueella tiedotuksen ja 
opastuksen näkökulmasta. 

 » Tuettava kohde saa ilmaisen paikan tapahtuma-alueelta ja saa harjoittaa siinä omaa 
tiedotusta, jäsenhankintaa, tuotemyyntiä ja varainkeräystä.

5. Kuljetukset ja liikenne
 » Tapahtumissamme on paljon yleisöä ja tapahtumavieraita jotka saapuvat tapahtuma-
alueelle pitkienkin matkojen päästä. 

 » Tapahtumien kutsuihin liitetään ohjeet, kuinka saapua kestävästi liikkuen paikalle.
 » Pyrimme järjestämään tapahtuma-alueelle muualta tuleville 
joukkoliikennemahdollisuuksia jotta vältettäisiin yksityisautoilua mahdollisuuksien 
mukaan.

 » Laivalla Helsingistä Hankoon. MS Isosaari -laiva liikennöi tapahtuman aikana Helsingistä 
Hankoon ja tapahtuman päätyttyä takaisin Helsinkiin. Kapasiteetti 200 hlö

 » VR Yksityisjunan mahdollisuutta olemme suunnitelleet tapahtumavieraiden käyttöön 
Helsinki- Espoo- Kirkkonummi-Karjaa-Tammisaari-Hanko  
välille. Kapasiteetti 500-2000 hlö

 » Linja-auto kuljetuksia suunnitellaan Tammisaaresta,  
Salosta, Kemiöstä, Karjaalta sekä Turusta.



6. Aaltojen aiheuttama eroosio ja melusaaste
 » Aaltojen aiheuttama eroosio rannoilla on asia jota olemme pohtineet ja siihen meillä 
ei ole täydellistä ratkaisua, mutta tapahtumaveneet ajavat tapahtuman vain merkittyjä 
meriväyliä pitkin kuten muutkin merenkulkijat. Lisäksi tapahtumaveneet kulkevat 
plaanissa aiheuttaen mahdollisimman pienen aallon kulkiessaan.

 » Melusaaste on osa tapahtuman identiteettiä koska kyseiset veneet tunnetaan juuri 
niistä show-äänistään. Äänet ovat kuitenkin tapahtuma-aikana haitallisia vain noin 1,5 
tuntia yleisillä väylillä ja niistä ei jää mitään muuta jäämiä luontoon ajon jälkeen.

7. OHJEISTUKSET YLEISÖLLE JA OSALLISTUJILLE
 » Roskat ja jätteet tulee jättää niille varattuihin asioihin.
 » Jätteiden ja pullojen mereen heittäminen tapahtuma-alueella ja merellä KIELLETTY.
 » Pullot tulee antaa BOTTLE TEAM:lle tai jättää pulloille ja purkeille varattuihin asioihin.
 » Tapahtuma-ajajat tulee huomioida merilinnut reitillä.
 » Moottoreiden turha käyttö tapahtuma-alueella ei ole sallittua.

Ympäristösuunnitelman toteuttaminen

Voimassaolo
Ympäristösuunnitelma on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Ohjausryhmä
Suunnitelman toteuttamista seuraa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat hallinnosta 
Petri Järvinen ja Kati Toivonen sekä Marko Tarkiainen. 

Ohjausryhmän tehtävänä on
 » ehdottaa muutokset ympäristöpolitiikkaan, tavoitteisiin ja niitä koskeviin mittareihin.
 » seurata suunnitelman toimeenpanon etenemistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja 
tehdä tarvittaessa ehdotuksia uusista toimenpiteistä.

 » vastata toimeenpanoon ja tavoitteiden toteutumiseen. 
 » tehdä tehostamistoimenpiteisiin liittyviä kehittämisehdotuksia.
 » Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kerran kevätkaudella 
ja kerran syyskaudella. 

Viestintä
Ympäristösuunnitelmasta viestitään koko henkilöstölle, 
yhteistyökumppaneille, osallistujille sekä sidosryhmille. 
Viestinnällä tuodaan esiin yhteiset tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi. Viestintä on olennainen osa suunnitelman 
toteuttamista.
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ympäristöasioissa


